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Med nästan nio miljoner i vinst gjorde vi det bästa resulta-
tet någonsin i företagets historia. Därför står vi nu mycket 
väl rustade inför den spännande tillväxtfas som jag ser vän-
tar oss under 2015 och 2016. Det ska bli fantastiskt roligt 
att leda företaget vidare med den vinden i ryggen.

Så vad gjorde vi under 2014? Årsredovisningen visar 
tydligt att omsättningen sjönk från runt 110 miljoner 
till knappt 70 miljoner. Det kan leda till misstanken att 
verksamheten har minskat under året. Men så är inte fallet 
– antalet anställda har varit nästan exakt samma och alla 
har varit fullt sysselsatta. Förklaringen är de projekt vi har 
genomfört i egen regi vilket har påverkat faktureringen 
negativt.

Den nya etappen av Trolldalen räknar hela 24 lägenheter, 
vilket är dubbelt så stort som våra tidigare byggda etapper. 
Och alla sålde slut nästan direkt vilket var mer än vad jag 
hade förväntat mig!

Vår höga aktivitet har krävt en viss omorganisation och vi 
har därför förstärkt vår ledningsorganisation. Leif Skogs-
mark, som tidigare var entreprenadingenjör, axlar numera 
rollen som arbetschef. Han driver egna projekt från start 
till mål, mestadels entreprenader i Mälardalen – en roll 
som jag själv tidigare har haft. Nu frigör jag tid att ägna 
mig åt företagsledning och kan också fokusera på ytterli-
gare arbeten i egen regi.

Vi har under 2014 också stärkt vår position i Mälar-
dalsregionen. Framförallt vad gäller skolbyggnader och 
LSS-boenden där vi de senaste åren har samlat på oss 
stor erfarenhet och kompetens. Vi har under 2014 startat 
byggnationen av ett LSS-boende i Lidingö (Kv Björnen), 
en om- och tillbyggnad av Ekilla förskola i Sigtuna kom-
mun samt återuppbyggt den nedbrända skolan Knut-
bygränd i Rinkeby. Vi har också en bostadsrättsförening på 
gång i Källviken, Falun.

Nu ser vi fram mot ytterligare arbeten både i Mälardalsre-
gionen och Dalarna – vi står mycket väl rustade för det.

Mattias Österling, VD Österling Bygg AB

Det bästa resultat vi 
någonsin presterat
Ibland behöver man ett år av konsolidering. Tid att 

skapa en ny grund att stå på inför nya projekt och 

satsningar. Det är så jag ser tillbaka på året 2014. Nu, 

med facit i hand, konstaterar jag att det var en lyckad 

strategi. 

Vi står väl rustade inför de projekt som är på gång de kommande åren, 
summerar vd Mattias Österling året. 

VD HAR ORDET
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2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 68 780 107 536 101 930 85 442 87 750

Resultat efter finansiella poster 8 439 6 003 4 200 -9 845 4 466

Soliditet % 40 20 17 6 18

Antal anställda 38 39 39 43 36

Ett bokslut att vara stolt över
Nettoomsättning, MKR Resultat, MKR

Flerårsjämförelse

Soliditet, procent Antal anställda
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Det känns bra att kunna presentera ytterligare ett starkt bokslut efter den nedgång vi upplevde 2011. Vi känner 

oss stärkta inför framtiden och med vårt upparbetade kvalitetssystem i ryggen kommer vi att kunna presentera 

många starka bokslut även framöver. 

ÅRET I SIFFROR
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